עיריית גבעתיים
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 30
מיום רביעי ,כ"ג בכסלו תשפ"א09.12.2020 ,
נוכחים:
מר רן קוניק -ראש העירייה
גב' אור-לי ניב -סגנית ראש עיר וחברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין-סגן ראש העירייה וחבר מועצה
מר סיון גולדברג – סגן ראש העירייה וחבר מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה -חבר מועצה
גב' ויוי וולפסון -חברת מועצה
מר אלי הולצמן – חבר מועצה
גב' קארין אינס – חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה – חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ – חבר מועצה
מר איתמר אביבי – חבר מועצה
ד"ר ניר קורן – חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט – חברת מועצה
מר אורי קרמן– חבר מועצה
עו"ד יורם פומרנץ -מנכ"ל העירייה
עו"ד ורו"ח איילת חיים – עוזרת למנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון-ארז  -יועמ"ש העירייה
גב' אביבה שבתאי – עוזרת ראש העירייה
רו"ח גבי סוידאן – מבקר העירייה

גב' שולי ברוך בר דוד-רכזת ישיבות המועצה
חסרים:
גב' טלי ארגמן-סגנית וממלאת מקום ראש העירייה וחברת מועצה
מר בני רייך-משנה לראש העירייה וחבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן – חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תרומות מתאריך .30.9.20
 .2אישור המועצה להסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה  ,377בגוש ,6168
מגרש  ,377בהתאם לתוכנית .66
 .3אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן ילדים ברח' קק"ל.
 .4אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  73בגוש  – 6163דירה בהסתדרות.
 .5אישור המועצה להסכם חכירה ,חלקה ( 2058חלקה ישנה  )40בגוש ,6160
חלק מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי.
 .6אישור המועצה להאצלת כל סמכויות ראש העירייה מכוח תקנות העיריות
(מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם –  ,1979לעו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל
העירייה (מכוח סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – .1975
 .7אישור המועצה לתיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשפ"א
.2020
 .8אישרור המועצה להקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת ,2023
בהתאם לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים).
 .9אישור המועצה למינוי מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי כיו"ר
ועדת רכש ובלאי.
 .11אישור תב"רים.
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מר רן קוניק :ערב טוב לכולם ,ברוכים הבאים .תודה לכל מי שהגיע .אנחנו רוצים
להתחיל ,לפתוח את ישיבת מועצת העיר מס'  ,30ישיבה מן המניין .9.12.2020 ,קודם
כל נתחיל באיחולי ,גם בסוף נגיד ,אבל חג חנוכה שמח לכולם .והנה הגיע המשטח או
הארגז של החיסונים.
רק במדינת ישראל ראש ממשלה ושר הבריאות מקבלים את הארגז .אבל אני מקווה שזה
יעזור לכולנו וצריך להגיד גם מילה ,איחולי החלמה ליערה בת ה ,3.5-הילדה שממש היום
ניצלה בנס .לא יודע אם ראיתם את הסרטון .יש סרטון כבר ,הוא כבר יצא החוצה .פשוט
מזעזע .ממש ניצלה בנס מהתקיפה .אז נאחל לה הרבה בריאות .נקווה שמקרים כאלה
לא יחזרו.

 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תרומות מתאריך .30.9.20
מר רן קוניק :אנחנו מתחילים עם סעיף מס'  .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת
התרומות מה .30.9-רוצה להסביר ,רנית ,איזו תרומה קיבלנו?
עו"ד רנית בראון :תרומה מאת ההורים של גיא גורדון ז"ל ,שנפטר ממחלה בשנת
 .2017ההורים תורמים  ₪ 58,000לצורך בניית מתקני ספורט ,מתחם אימונים ומתקני
כושר בחלק הדרומי של גן רבקה .נעשתה בדיקה של המחלקה המשפטית לגבי ניגוד
עניינים לפי נוהל תרומות .מבחינת הסכום ,כמו שאמרתי הוא  .₪ 58,000זהו ,אם יש
שאלות ,בבקשה.
מר רן קוניק :אוקיי .מי בעד? יש מישהו נגד? נמנעים? אושר פה אחד .תודה.
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הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך . 30.9.20

 .2אישור המועצה להסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה  ,377בגוש ,6168
מגרש  ,377בהתאם לתוכנית .66

מר רן קוניק :סעיף  ,2אישור המועצה להסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה ,377
בגוש  ,6168מגרש  ,377בהתאם לתוכנית  .66רחוב פועלי הרכבת .רוצים להסביר,
אלון ,מנהל אגף הנכסים ,למרות שיש פה ,תן הסבר קצר בכל זאת לפרוטוקול.
יש לך שם מיקרופון .גם נמצא פה עו"ד מוטאי .במידת הצורך אם יהיו שאלות ,אבל תן לנו
הסבר קצר.
מר אלון בוקסנבאום :ערב טוב לכולם .אנחנו מדברים על המגרש שנמצא מול בית ספר
בן גוריון ,מי שמכיר ,יש היום גינה קהילתית.
זה מגרש בייעוד מגורים שאנחנו במשך כמה שנים ניסינו לרכוש את הזכויות מרשות
מקרקעי ישראל .ואנחנו מבקשים שתאשרו את העסקה ,אחרי שהגענו איתם להבנה
ושילמנו את דמי החכירה.
מר רן קוניק :אוקיי .יש שאלות למישהו בנושא? השטח בייעוד מגורים .ובבעלותנו .היינו
צריכים להשלים -
מר אלון בוקסנבאום :אישור המועצה הוא בשביל הרישום בטאבו.
מר רן קוניק :מי בעד? מישהו נגד? נמנע? אושר פה אחד.
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הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה  , 377בגוש
 , 6168מגש  , 377בהתאם לתוכנית . 66

 .3אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן ילדים ברח' קק"ל.
מר רן קוניק :סעיף  ,3אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן
הילדים ברח' קק"ל .אותו דבר?
מר אלון בוקסנבאום :אכן .רק שם בנינו גני ילדים ,וזה לא לבנייה פרטית.
מר מושיק גולדשטיין :אבל הוא מיועד לבניית מגורים .אפשר היה לבנות.
מר אלון בוקסנבאום :הייעוד הוא למגורים .אנחנו חכרנו אותו בחכירה למבני ציבור .יש
שם גן ילדים.
מר רן קוניק :כבר שני גני ילדים.
מר אלון בוקסנבאום :אכן.
מר רן קוניק :שאלות בנושא הזה? מי בעד? מישהו נגד? נמנע? אושר פה אחד .תודה.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן ילדים ברח'
קק"ל.

 .4אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  73בגוש  – 6163דירה בהסתדרות.
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מר רן קוניק :סעיף  .4אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  73בגוש  ,6163דירה מה
שהיה ספרייה בהסתדרות .תסביר גם פה במשפט.
מר אלון בוקסנבאום :אנחנו מדברים על הנכס שנמצא בתוך בניין מגורים .שימש במשך
הרבה שנים כספרייה .בנסח הטאבו לא היתה חכירה לעירייה .הוא הופיע על שם קק"ל.
אבל היה מצוין שהייעוד שלו ספרייה .אני במשך הרבה שנים עם משרד שרקון ניסיתי
לחקור את זה ולא הצלחתי.
אני מציין שעו"ד מוטאי ודורון שערבני ,אין לי מושג איך ,אבל אחרי משא ומתן של כמה
שנים עם רשות מקרקעי ישראל הצליחו לשכנע אותם שהנכס הוא בבעלותנו וצריך להיות
שלנו ואנחנו חוכרים את הנכס ואנחנו גם ניכנס איתו לפרויקט של הפינוי בינוי.
גב' ויוי וולפסון :זה נכנס בתור שטח ציבורי? שנכנס לפול של שטח ציבורי כאילו?
מר אלון בוקסנבאום :לא ,לא .החכרנו את זה כציבורי וקיבלנו גם אופציה להפוך את זה
למגורים ולהיכנס כדייר לטבלת ההקצאות .אנחנו נכנסים שם לא כמבנה ציבור.
מר רן קוניק :אבל התוכנית היא ,לפחות ממה שאני זוכר ,במתחם ט' ,כן להקצות במקום
הספרייה הזו איזשהו שטח אולי לספרייה חלופית? או שאתה אומר ש -
מר אלון בוקסנבאום :לא ,ההקצאות הורטיקאליות שאנחנו מקבלים למבנה ציבור לא
קשורות ליחס הזה.
מר רן קוניק :אה ,בלי קשר .הבנתי .טוב ,יפה .אז הרווחנו .מי בעד? מישהו נגד? נמנע?
אף אחד .תודה .אושר פה אחד.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירת חלקה  73בגוש  – 6163דרה בהסתדרות.
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 .5אישור המועצה להסכם חכירה ,חלקה ( 2058חלקה ישנה  )40בגוש  ,6160חלק
מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי.

מר רן קוניק :סעיף  ,5אישור המועצה להסכם חכירה חלקה ( 2058חלקה ישנה )40
בגוש  ,6160חלק מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי .אלון ,הסבר בבקשה.
מר אלון בוקסנבאום :בית ספר גורדון מורכב משלוש חלקות גדולות .שתי חלקות הן
בייעוד ציבורי שהופקעו מרשות מקרקעי ישראל והחלקה האחרת ,איפה שמגרש הכדורגל
וגן הילדים ,שם היה גר לפני המון שנים מר ששבסקי ,שהוא היה מנהל בית ספר והוא
קיבל לפני המון שנים שתי חלקות מהעירייה ברחוב רחל והעביר את החלקה הזאת ,זה
היה בשנות ה '50-לדעתי ,לעיריית גבעתיים .זה בייעוד מגורים.
העירייה לא רשמה את הזכויות על שמה ,וזה עדיין רשום על שמו .אנחנו עכשיו חכרנו
את זה כחלק מהרצון גם להגדיל את מבנה בית הספר ולבנות שם ,ואנחנו נקבל חוזה
חכירה לייעוד ציבורי ,למרות שהייעוד הוא גם מגורים ואפשר לבנות בית במגרש
הכדורגל.
מר רן קוניק :זה מה שרציתי להגיד .אבל לפחות למדנו שפעם מנהלי בתי ספר היו גרים
בתוך בית הספר .היה שווה.
מר אלון בוקסנבאום :אתה למדת שם ,לא ,רני?
מר רן קוניק :אני למדתי .אני גם גרתי שם .לא זכרתי ,באמת היה מנהל בית ספר האיש
הזה?
מר אלון בוקסנבאום 99% :בטוח בזה ,כן ,בשנות ה.'50-
מר רן קוניק :לא זכור לי השם הזה.
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מר אלון בוקסנבאום :אבל הוא את שני המגרשים שקיבל ברחוב רחל רשם על שמו.
מר רן קוניק :לבריאות .ימי מפא"י זה היה ככה נחמד .מי בעד? מישהו נגד? נמנע? אף
אחד .תודה .אושר פה אחד.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירה חלקה ( 2058חלקה ישנה  ) 40בגוש , 6160
חלק מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי.

 .6אישור המועצה להאצלת כל סמכויות ראש העירייה מכוח תקנות העיריות (מכרזים
לקבלת עובדים) ,תש"ם –  ,1979לעו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה (מכוח סעיף
 17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – .1975

מר רן קוניק :תודה אלון .סעיף  ,6אישור המועצה להאצלת כל סמכויות ראש העירייה
מכוח תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם –  ,1979לעו"ד יורם פומרנץ,
מנכ"ל העירייה (מכוח סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,תשל"ה – .1975
גב' ויוי וולפסון :למה רק עכשיו בעצם? כאילו הוא כבר מכהן ,למה זה לא היה בתחילת
התפקיד? סתם? אה ,היית על תנאי ,חבל שלא ידענו .היית בהרצה.
מר רן קוניק :את רוצה להסביר ,רנית?
עו"ד רנית בראון :עד עכשיו בעצם בחוק הזה קבוע שראש העירייה ,מי שמטיל את
הסמכות שלו קובע את חברי ועדת מכרזים לקבלת כוח אדם .למעשה עד היום המועצה

9

בעצם אישרה את הוועדה ,למרות שעל פי החוק מי שאמור לעשות זאת זה ראש העירייה
מכוח סמכויות שנתונות לו בתקנות .ולכן ראש העירייה החליט להאציל את הסמכות
לקבוע את חברי ועדת המכרזים לקבלת כוח אדם בעירייה למנכ"ל .וזה צריך להיות
באישור המועצה.
מר רן קוניק :זאת אומרת אלו סמכויות לעניין הספציפי הזה .כי פשוט כתוב כל
הסמכויות,
עו"ד רנית בראון :כן ,כל הסמכויות מכוח החוק הזה .כוח התקנות.
מר רן קוניק :זאת אומרת מכרזים .אוקיי .מי בעד? מישהו נגד? נמנע? אף אחד .תודה.
אושר פה אחד.

הצבע ה :פה אחד.
החלטה :אושרה האצלת כל סמכויות ראש העירייה מכוח תקנות העיריות
(מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם –  , 1979לעו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל
העירייה (מכוח סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – . 1975

 .7אישור המועצה לתיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשפ"א
.2020

מר רן קוניק :אישור המועצה לתיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות)(תיקון),
התשפ"א  .2020רוצה להסביר? מיכל ,יובל? משפט שניים .יש לכם פה את המיקרופון.
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מר יובל ארבל :במסגרת תקיפה שתקפו אותנו על חוק העזר ,שבעצם אנחנו מחייבים
ביותר כסף ,העברנו את חוק העזר לטיפול של רואת חשבון והיא מצאה טעות סופר
בטבלאות אקסל ,שלא סכמנו סכום של פיתוח רחוב מסוים ,ובעצם בעקבות זה אנחנו
צריכים לגבות ב 3.5%-עד  4%יותר בחוק העזר לסלילה.
ביצענו את התיקון .העברנו אותו לאישור משרד הפנים שנתן את האישור ועכשיו אנחנו
רוצים לפרסם אותו ברשומות.
מר רן קוניק :תסביר ככה למי שלא מכיר בכלל מה זה היטל סלילה .ככה לידע כללי.
מר יובל ארבל :היטל סלילת הרחובות מחולק לשני מרכיבים של היטל .הוא אמור לממן
את סלילת המדרכות וסלילת הכבישים בעיר .השיטה שמחשבים את היטלי הפיתוח,
אנחנו עושים תחשיב של כמה עולה לסלול את כל הכבישים והמדרכות בעיר ומחלקים
את זה בסך זכויות הבנייה שאנחנו צופים שייבנו בעיר .ובעצם זה נותן לנו את התעריף
למטר .כל יזם ,קבלן שבונה בעיר ,כל מטר בנייה שהוא בונה הוא מחויב בתעריף היטל
הסלילה.
מר רן קוניק :רק היזמים .לא תושבים שונים .זה היטל שהוא יזמי.
מר יובל ארבל :כן.
מר רן קוניק :שיהיה ברור שזה לא מס שתושב משלם ,אלא היזמים שבונים .אוקיי.
תודה ,יובל .מי בעד? מישהו נגד? נמנע? לא .פה אחד ,אושר .תודה רבה.
הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר תיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות) (תיקון),
התשפ"א . 2020
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 .8אישרור המועצה להקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת  ,2023בהתאם
לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים).

מר רן קוניק :סעיף  .8אישרור המועצה להקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת
 ,2023בהתאם לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים) .נופר ,את רוצה להסביר
לנו?
גב' נופר פייר :שלום .בעצם מדובר באישרור מחדש של התוכנית שכבר אושרה על ידכם
בדצמבר  .2019בגלל נהלים של מפעל הפיס היינו צריכים להעביר את זה לאישור נוסף.
מדובר בפרויקטים שעתידיים להיבנות במימון חלקם של מפעל הפיס .ובעצם זו רק אישור
התוכנית הכוללנית .וכל פרויקט כמובן יאושר בהתאם להתקדמות שלו בתב"ר ייעודי
בנפרד ,בהתאם לצורך.
מר רן קוניק :אוקיי .שאלות ,הערות? מי בעד? מישהו נגד? נמנע? אושר פה אחד,
תודה.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושררה הקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת , 2023
בהתאם לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים).

 .9אישור המועצה למינוי מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי כיו"ר
ועדת רכש ובלאי.
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מר רן קוניק :סעיף  ,9אישור המועצה למינוי סמנכ"ל משאבי אנוש שלנו ומנהל כללי,
אסף אדרי ,כיו"ר ועדת רכש ובלאי .הוא פה אסף? מקבל כזה מינוי מכובד ולא מגיע? זה
לא יפה .אז אנחנו מצביעים על מינויו כיו"ר ועדת רכש .מי בעד? מישהו נגד? נמנעים?
לא .אושר פה אחד .יש לכם את הרכב הוועדה .נשארים שלושה ,אגב ,יורם? אוקיי .לפי
חוק שלושה .הוא פשוט מחליף אותך .ואם מדי פעם מתחשק לך להחליף אותו ,הוא
ממנה אותך כממנה מקום? הבנתי.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר מינויו של מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל
כללי כיו"ר ועדת רכש ובלאי.

 .10אישור תב"רים.

מר רן קוניק :הסעיף האחרון הוא התב"רים .יש לנו שלושה תב"רים .נופר ,תסבירי לנו.
גב' נופר פייר :אוקיי .התב"ר הראשון זה הגדלת תב"ר  ,5125פינוי שבט צופים בגן
רבקה .הסכום הכולל שאנחנו מגדילים כרגע הוא  4,100,000כשמתוכם 200,081.26
שקלים זה מקרנות הרשות ו 3818,974-זה מימון מפעל הפיס .התב"ר השני הוא תב"ר
 ,5098מתחם חינוכי פטאי ,שבו בעצם הסך הכל לא משתנה .רק קרנות הרשות יורדות
ב 2.5-מיליון ומפעל הפיס משתתף פה ב 2.5-מיליון נוספים .התב"ר השלישי הוא ,5123
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בי"ס ברנר ,בינוי אגף כיתות ואולם ספורט .מגדילים ב 2,218,978-מקרנות הרשות.
בהמשך תהיה עוד הגדלה של משרד החינוך .של ההשתתפות היחסית של משרד
החינוך.
מר רן קוניק :אוקיי .שאלות לגבי התב"רים? בברנר מתוכנן אגף חדש ,מעל למקלט.
אמורים להתחיל בסביבות אפריל ,מאי ,משהו כזה .שתי קומות של כיתות ומעליהם אולם
ספורט .ככה היום עושים במקומות שאין שטחים .זה מתוכנן בברנר .זה בהמשך יקרה גם
בבן גוריון .כנראה כמה חודשים אחרי .וגם שבט הצופים אמור להתחיל להיבנות בסביבות
אפריל ,מאי .אותו דבר ,אולם הספורט בשמעוני .וברנר ,הגדלת בית הספר .עוד אגף .עם
אולם ספורט .מי בעד? יש מישהו נגד? נמנע? יפה .אני חושב שזאת הישיבה הראשונה
שכל ההצבעות עברו פה אחד .אז שאפו לכולם ,כולל כמובן לחברי האופוזיציה.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרו התב"רים.

מר רן קוניק :אני מודה לכם שהגעתם .הישיבה קצרה אבל חשובה ואישרנו פה את
הסעיפים האלו ,למרות הקורונה .אז תודה לכולם ,הרבה בריאות וחג חנוכה שמח .ערב
טוב.

__________________

____ ______________

רן קוניק

שולי ברוך בר  -דוד

ראש העירייה

מרכזת ישיבות המועצה
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קובץ החלטות
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תרומות מתאריך .30.9.20

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך . 30.9.20

 .2אישור המועצה להסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה  ,377בגוש ,6168
מגרש  ,377בהתאם לתוכנית .66

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם החכרת המקרקעין הידועים חלקה  , 377בגוש
 , 6168מגש  , 377בהתאם לתוכנית . 66

 .3אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן ילדים ברח' קק"ל.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירת חלקה  514בגוש  – 6154גן ילדים ברח'
קק"ל.

 .4אישור המועצה להסכם חכירת חלקה  73בגוש  – 6163דירה בהסתדרות.
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הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירת חלקה  73בגוש  – 6163דרה בהסתדרות.

 .5אישור המועצה להסכם חכירה ,חלקה ( 2058חלקה ישנה  )40בגוש  ,6160חלק
מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר הסכם חכירה חלקה ( 2058חלקה ישנה  ) 40בגוש , 6160
חלק מביה"ס גורדון ,גן ילדים הגובל ברח' ז'בוטינסקי.

 .6אישור המועצה להאצלת כל סמכויות ראש העירייה מכוח תקנות העיריות (מכרזים
לקבלת עובדים) ,תש"ם –  ,1979לעו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה (מכוח סעיף
 17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – .1975

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרה האצלת כל סמכויות ראש העירייה מכוח תקנות העיריות
(מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם –  , 1979לעו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל
העירייה (מכוח סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה – . 1975

 .7אישור המועצה לתיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשפ"א
.2020

16

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר תיקון חוק עזר גבעתיים (סלילת רחובות) (תיק ון),
התשפ"א . 2020

 .8אישרור המועצה להקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת  ,2023בהתאם
לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים).

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושררה הקדמת אמת המידה במפעל הפיס עד לשנת , 2023
בהתאם לטבלה המצורפת (עדכון החלוקה בין הסעיפים).

 .9אישור המועצה למינוי מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי כיו"ר
ועדת רכש ובלאי.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר מינויו של מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל
כללי כיו"ר ועדת רכש ובלאי.

 .10אישור תב"רים.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרו התב"רים.
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